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 היבוברעב היוצמ רהס םתרוא תצובק" :ימואל קנב

 "תטלחומ
 הנגהל תסרוקה ן"לדנה תרבח תשקבב םויה ןוידה תארקל קנבב ונעט ךכ

 ןוילימ 63-ב םימכתסמ ימואל קנבל רהס םתרוא תובוח .הישונמ תינמז

לקש דראילימכב םיכרעומ הצובקה תובוח ךסשכ ,לקש

 ףרוצ ימענו ןונג רמות

26.10.16, 14:07

 תובוגת 10

 תורבחה ןיב טלחומ בוברע לש הרומח הנומת הגיצמ םיכילה תאפקהל השקבה"
 ימואל קנב בתכ ךכ ."םות דע וררבל תעה עיגת רשא ןפואב ,רהס-םתרוא תצובקב
 םתרוא תרבח השיגהש הישונמ תינמז הנגהל השקבל )'ג( לומתא שיגהש הבוגתב
 תיבב 13:00 העשב )'ד( םויהל עבקנש ןוידה תארקל תאז .םוחנ רימא תטילשבש ,רהס
.ןייטשנרוא ןתיא טפוש ינפב א"תב יזוחמה טפשמה

 תונוש תורבח 9-ב רושרשב הקיזחמ הסדנה רהס-םתרוא ,האפקהה תשקב יפ לע
 הצובקב תורבחה לש תויובייחתההו תובוחה .תויתשתהו םיטקיורפה םוזיי םוחתב
 לקש ןוילימ 216-כ ,ח"גא יקיזחמל לקש ןוילימ 300-כ :לקש דראילימכ לע םידמוע
.רכמ קוחו ביט ,עוציב ,תויסנניפ תויוברע לקש ןוילימ 433 -כו הנשמ ינלבקו םיקפסל

 תובוח תחא השקמכ הגיצמו ,בוברעב הכישממ רהס-םתרוא לש האפקהה תשקב"
 ,"תוליעפל רשאב טלחומ בוברעו תונוש תורבח לש םידובעש ,תונוש תורבחל רשקב
 לע לבקתמ אל" .ןומולוס העונו ןמלוא יגח ד"הוע ידי לע גצוימה ,ימואל תבוגתב בתכנ
 ןהיסכנ ,תורבחה ןיב תטלחומ הדרפה עצבת אל ,הלעפהה תינכותבו השקבב יכ תעדה
 תטלחומ הדרפה שרודו בוברעל לכו לכמ דגנתמ" אוה יכ ףיסוה ימואל ."ןניגב תובוחהו

 ."תורבחה ןיב

 ןוילימ 63-ב םימכתסמ ויפלכ רהס-םתרוא לש היתובוח ,קנבה שיגהש הבוגתה יפ-לע
 ןוילימ 224 לש ףקיהב תואתנכשמל יארשא קנבה דימעה ,ףסונב .תויוברע ןיגב לקש
 ןלבק ןה מ"עב הינב ובילמ תבה תרבח וא רהס םתרוא ןהבש השיכר תוצובק 5-ל לקש
 .עצבמ

 םואבלדנמ יסוי ד"הוע תועצמאב הרבחה השיגהש השקבה תא רקבל ךישממ ימואל
 םינותנב הרסחו תינוקל" איה יכ ןעוטו ,'תושו ריאמ אפיל ד"הוע דרשממ רלסקו הנייעו

 ירועיש ,םינושה םיטקיורפה בצמ יבגל םינותנ תללוכ הניא איה וירבדל ."ינוציק ןפואב
 וא תויוברעה לוטיבו םיטקיורפה תמלשה ךרוצל תושרדנה תויפסכ תויולעו עוציבה
.םיטקיורפהמ יופצ םינמוזמ םירזת

 םוי 30-ל וצ ןתמ עיצהו ,םיכילהה תאפקהל השקבל דגנתי אלש עידוה קנבה ,תאז םע
 .םישונה תויוכז לע הנגה תללוכה הרורב הנומת גיצהל םינמאנה ושרדי םהב
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